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Lactulosum 7,5 mg/15 ml 150 ml (aflofarm)
 

Cena: 10,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy.

Wskazania i działanie

Przewlekłe zaparcia
Encefalopatia wątrobowa.

Preparat zawiera syntetyczny disacharyd (laktuloza), nie wchłaniający się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym jest
rozkładany do kwasu mlekowego i niewielkich ilości kwasu mrówkowego i octowego przez florę bakteryjną w jelicie grubym. Wskutek
tego dochodzi do zwiększenia ciśnienia osmotycznego, zatrzymania wody i w rezultacie do rozluźnienia treści jelita grubego i
pobudzenia perystaltyki. Zakwaszenie zawartości jelita grubego hamuje wzrost bakterii rozkładających białka i powoduje
przekształcenie amoniaku w jon amonowy, który nie wchłania się z jelita do krwiobiegu i jest wydalany z kałem. Preparat w niewielkim
stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Około 3% dawki preparatu jest wydalane z moczem w postaci nie zmienionej w ciągu 24
h. Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 1-2 dniach od przyjęcia pełnej dawki.

Dawkowanie
Doustnie, indywidualnie. Dorośli: w zaparciach - zazwyczaj 45 ml (3 łyżki stołowe) przed śniadaniem lub po 15 ml (1 łyżka stołowa) 3 razy
dziennie przed posiłkami, po uzyskaniu efektu stosuje się 15 ml syropu na czczo; w encefalopatii wątrobowej &ndash; 120-180 ml na
dobę w 3-4 dawkach. Dzieci: w zaparciach, początkowo: niemowlęta &ndash; 2,5 ml, dzieci do 3 lat &ndash; 5 ml, powyżej 3 lat &ndash;
5-15 ml dziennie; następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni do uzyskania prawidłowych wypróżnień. W przypadku
wystąpienia wzdęć brzucha dawkę zmniejszyć do tolerowanej przez dziecko. Zaleca się podawanie preparatu po rozcieńczeniu wodą,
sokiem owocowym lub mlekiem.
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niedrożność jelit. Galaktozemia. Nietolerancja laktozy. Ostrożnie stosować u pacjentów z
cukrzycą ze względu na niewielkie ilości laktozy i galaktozy. Bezpieczeństwo stosowania w ciąży: kategoria B (wg US FDA). Ze względu
na brak odpowiednich, kontrolowanych badań u ludzi dopuszcza się stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i okresie karmienia piersią
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jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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